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Sierpień jest miesiącem żniw i przygotowań do dożynek. Po relacjach i zdjęciach w bieżącym wydaniu KURENDY widać, 
że  nasza  gmina i mieszkańcy mają to już za sobą. 
Było	dużo	pracy,	ale	wszyscy	dali	radę.	Jednym	z	akcentów	dożynkowych	poza	samym	już	wydarzeniem	S�więta	Plonów	

są	dekoracje	dożynkowe,	które	wyjątkowo	w	tym	roku	dopisały.	Te	najciekawsze	ze	wszystkich	zgłoszonych	przez	swoich	
wykonawców	do	konkursu	„Dekoracja	Dożynkowa	2021”	zostały	nagrodzone.		Relacja	z	obchodów	Święta–	patrz.	str.	7-12

PO ŻNIWACH I DOŻYNKACH

I MIEJSCE W KONKURSIE DOŻYNKOWYM 
– OZDOBA – KIEŁBASIN

I MIEJSCE W KONKURSIE DOŻYNKOWYM 
– DEKORACJA – ZAJĄCZKOWO

I MIEJSCE W KONKURSIE DOŻYNKOWYM 
– WIENIEC – DZIEMIONY

DEKORACJA DOŻYNKOWA  – DZIEMIONY
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Skarbnik	 –	 dh	 Anatol	 Wiercioch,	 Sekretarz	 –	 dh	 Łukasz	
Kowalski,	 Członkowie	 Zarządu	 –	 dh	 Mieczysław	 Szczyr-
bowski,	dh	Zbigniew	Salomon,	dh	Jarosław	Suchenek.			

W	skład	Komisji	Rewizyjnej	weszli:	dh	Włodzimierz	Ro-
manowski	–	Przewodniczący,	dh	Klaudia	Górecka	–	Sekre-
tarz	i	członkowie	–	dh	Piotr	Kowalik	i	dh	Bogdan	Cybula.

Przedstawiciele	do	powiatu	to:	dh	Michał	Koszela	oraz	
dh	Zbigniew	Salomon.

Projekt	planu	miejscowego	wraz	z	prognozą	oddziaływania	na	
środowisko	 dostępny	 będzie	 w	 Biuletynie	 Informacji	 Publicznej	
Gminy	Chełmża	na	stronie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	zakładka	
/planowanie	 przestrzenne/projekty	 planów	 zagospodarowania	
przestrzennego(2018)/Bielczyny.

Dyskusja	publiczna	nad	przyjętymi	w	projekcie	planu	miejsco-
wego	 rozwiązaniami	 odbędzie	 się	 w	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Biel-
czynach,	adres:	Bielczyny	31A:
1)			21	września	2021	r.	o	godzinie	12.00;	
2)			30	września	2021	r.	o	godzinie	12.00.	

Zgodnie	z	art.	8c	i	art.	18	ust.	1	ustawy	o	planowaniu	i	zagos-
podarowaniu	przestrzennym,	każdy	kto	kwestionuje	ustalenia	
przyjęte	w	projekcie	planu	miejscowego,	może	wnieść	uwagi	do	
Wójta	Gminy	Chełmża:	*	w	formie	papierowej,	na	adres:	Urząd	
Gminy	Chełmża,	87-140	Chełmża	ul.	Wodna	2,		*	elektronicznie	
na	adres:																																							*	za	pomocą	platformy	ePUAP	
lub	ustnie	do	protokołu	w	siedzibie	Urzędu	Gminy.	

Złożenie	uwagi	będzie	też	możliwe	podczas	dyskusji	publi-
cznej.	 Złożona	uwaga	powinna	 zawierać	 imię	 i	 nazwisko	 lub	
nazwę	jednostki	organizacyjnej,	adres	zamieszkania	lub	siedzi-
by,	oznaczenia	nieruchomości,	której	uwaga	dotyczy.	Uwagi	na-
leży	składać	w	nieprzekraczalnym	terminie	do	15	październi-
ka	2021	r.	Jako	wniesione	na	piśmie	uznaje	się	również	uwagi	
wniesione	 za	 pomocą	 elektronicznej	 skrzynki	 podawczej	
opatrzone	kwali�ikowanym	podpisem	elektronicznym,	podpi-
sem	zaufanym	albo	podpisem	osobistym.	Uwagi	do	projektu	
planu	oraz	wnioski	i	uwagi	w	postępowaniu	w	sprawie	strate-
gicznej	oceny	oddziaływania	na	środowisko	zostaną	rozpatrzo-
ne	przez	Wójta	Gminy	Chełmża.	

Rozpatrzenie	 uwag	 zostanie	 opublikowane	w	 Biuletynie	
Informacji	Publicznej	na	stronie	
zakładka	/planowanie	przestrzenne/projekty	planów	zagos-
podarowania	przestrzennego(2018)/Bielczyny.

PLAN	MIEJSCOWY	DO	WGLĄDU
Przestrzeń publiczna

Do publicznego wglądu w dniach od 1 września do 1 paź-
dziernika br. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) wyłożony 
zostaje projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Bielczyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
niezbędną dokumentacją. Projekt planu dostępny będzie 
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, Chełmża, w go-

00  00dzinach 9 -14  , w dniach pracy Urzędu Gminy, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny (pod numerem 
tel. 56 6756076 lub 77 wew. 47.). 

K. Orłowska

K. Orłowska

W	gminie	funkcjonuje	osiem	jednostek	OSP.	 	Niektóre	zali-
czane	są	do	grupy	tzw.	„wiodących”,	o	czym	decyduje	wyszkolenie	
druhów,	wyposażenie	jednostek	i	ilość	akcji	ratowniczych.	

Zjazd	 gminny	 przedstawicieli	 OSP	 odbył	 się	 9	 lipca	 br.	 Pod-
sumowano	minioną	kadencję	Zarządu	Oddziału	Gminnego	Zwią-
zku	OSP,	podziękowano	wszystkim	ustępującym.	

Zarząd	Oddziału	Gminnego	Związku	OSP	przez	poprzednie	trzy	
kadencje	przeprowadził	dh	Franciszek	Piróg.

Miniona	kadencja	dla	OSP	w	Gminie	Chełmża	to	wiele	akcji	ra-
towniczych	 i	 wydarzeń	 z	 udziałem	 naszych	 strażaków.	 Ostatnie	
dwa	lata	szczególne	ob�itowały	w	do�inansowanie	do	sprzętu	ra-
towniczego.	 Unowocześnione	 zostało	 wyposażenie	 sprzętowe	
ratowniczo-gaśnicze,	zakupiono	trzy	wozy	strażackie	dla	jednostek	
w	Grzegorzu,	Kończewicach	i	Skąpem.	Dobiegła	końca	budowa	no-
wej	remizy	w	Zelgnie,	a	pod	kolejną	w	Kończewicach	przygotowy-
wana	 jest	 dokumentacja	 budowlana.	 Inwestycja	miałaby	 ruszyć	
w	przyszłym	roku	i	s�inansowana	zostanie	z	Funduszu	Sprawiedli-
wości	w	kwocie	1	mln	zł.	

Ochotnicze	Straże	Pożarne	nie	tylko	gaszą	pożary,	ale	angażują	
się	 również	 aktywnie	w	 inne	obszary	 życia	 społecznego.	OSP	 to	
także	animatorzy	kultury,	edukacji	przeciwpożarowej,	którzy	starają	
się	 zaszczepiać	 ducha	 strażackiej	 działalności	 wśród	 młodzieży,	
czemu	służą	między	innymi	obozy	młodzieżowe	–	na	co	uwagę	zwra-
ca	Wójt	Gminy	Chełmża	Jacek	Czarnecki.

W	kadencji	2021	–	2026	gminnymi	OSP	pokierują	prezesi:	

NOWE	KADENCJA	I	WŁADZE
OSP w Gminie

Rozpoczęła się nowa 5-letnia kadencja władz Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Strażami w gminie pokie-
ruje nowy Zarząd Oddziału Gminnego, któremu 
przewodniczy Prezes dh Michał Koszela.

www.bip.gminachelmza.pl

www.bip.gminachelmza.pl 

info@gminachelmza.pl

OSP	Grzegorz	–	dh	Michał	Koszela,	OSP	Kuczwały	–	dh	Łukasz	
Kowalski,	OSP	Kończewice	–	dh	Łukasz	Miłosz,	OSP	Skąpe	–	dh	
Zbigniew	Salamon,	OSP	Zajączkowo	–	dh	 Jarosław	Suchenek,
OSP	Zelgno	–	dh	Anatol	Wiercioch,	OSP	Szerokopas	–	dh	Kazi-
mierz	Gębski,	OSP	Świętosław	–	dh	Robert	Gąsiorowski.

Do	Zarządu	Oddziału	Gminnego	ZOSP	wybrano:	Prezes	–	dh	
Michał	 Koszela,	Komendant	 gminny	 –	 dh	 Bogusław	Koszela,	
Wiceprezesi	 –	 dh	 Zbigniew	 Gredecki,	 dh	 Kazimierz	 Gębski,	

Od lewej: Wójt Gminy Jacek Czarnecki, dh Michał Koszela – Prezes 
Zarządu Oddz. Gminnego na kadencję 2021-2026, dh Bogusław Koszela 
– Komendant Gminny OSP. 

Ze swoich dotychczasowych funkcji ustąpili (od lewej): dh Henryk Śmiałek 
– Prezes OSP Skąpe przez 34 lata, dh Franciszek Piróg – przez trzy kadencje 
Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSP, dh Edward Kaniecki – insp. ds. OSP 
w Gminie Chełmża, dh Grzegorz Frelik – Prezes OSP Kuczwały. 
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Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać 
atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. 
Zaszczep się przeciw COVID 19 – to szansa na powrót do norma-
ności i okazja na wygraną! Loteria wystartowała 1 lipca.

LOTERIA	NA	ZACHĘTĘ
SzczepieniaOpieka Społeczna

Wykonaj	 szczepienie	 przeciw	 COVID-19	 dowolnym	 preparatem	
dostępnym	w	Polsce.	Dzięki	 temu	będziesz	mógł	 zarejestrować	 się	
w	Loterii	Narodowego	Programu	Szczepień	do	30.09.	br	i	wziąć	udział	
w	losowaniu	atrakcyjnych	nagród.	

Pamiętaj,	że	wygrana	jest	możliwa	przy	pełnym	zaszczepieniu.

																																												
Loteria	potrwa	od	1	lipca	do	30	września	br.	
Udział	 w	 Loterii	 jest	 bardzo	 prosty.	 Wystarczy	 komputer	 lub	

telefon	 z	 dostępem	 do	 internetu	 oraz	 ukończony	 18.	 rok	 życia.	
Zarejestruj	się	na	swoim	Internetowym	Koncie	Pacjenta	przez	stronę:	
www.pacjent.gov.pl

Program	 „Asystent	 osobisty	 osoby	 niepełno-
sprawnej”	skierowany	jest	do:

dzieci	 do	 16	 roku	 życia	 z	 orzeczeniem	 o	 niepełno-
sprawności	 łącznie	 ze	 wskazaniami:	 konieczności	 stałej	
lub	długotrwałej	opieki	lub	pomocy	innej	osoby	w	związku	
ze	 znacznie	 ograniczoną	 możliwością	 samodzielnej	
egzystencji	oraz	konieczności	stałego	współudziału	na	co	
dzień	 opiekuna	 dziecka	 w	 procesie	 jego	 leczenia,	 reha-
bilitacji	oraz	edukacji;

osób	 niepełnosprawnych	 z	 orzeczeniem	o	 znacznym	
lub	umiarkowanym	stopniu	niepełnosprawności	wydane	
na	podstawie	ustawy	z	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabilitacji	
zawodowej	 i	 społecznej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	 niepeł-
nosprawnych	 albo	 orzeczenia	 równoważne	 do	 wyżej	
wymienionych.

Usługi	asystenta	w	szczególności	będą	polegać	na	
pomocy	asystenta	w:	

wyjściu,	 powrocie	 lub	 dojazdach	 w	 wybrane	 przez	
uczestnika	Programu	miejsce	(np.	dom,	praca,	placówki	
oświatowe	 i	 szkoleniowe,	 świątynie,	 placówki	 służby	
zdrowia	 i	 rehabilitacyjne,	 gabinety	 lekarskie	 i	 tera-
peutyczne,	 urzędy,	 znajomi,	 rodzina,	 instytucje	 �inan-
sowe,	wydarzenia	kulturalne,	rozrywkowe,	społeczne	lub	
sportowe);

zakupach,	z	zastrzeżeniem	aktywnego	udziału	ucze-
stnika	Programu	przy	ich	realizacji;

załatwianiu	spraw	urzędowych;
nawiązaniu	kontaktu/współpracy	z	różnego	rodzaju	

organizacjami;
korzystaniu	z	dóbr	kultury	(np.	muzeum,	teatr,	kino,	

galerie	sztuki,	wystawy);
wykonywaniu	 czynności	 dnia	 codziennego	 –	w	 tym	

przez	dzieci	z	orzeczeniem	o	niepełnosprawności	–	także	
w	 zaprowadzaniu	 i	 przyprowadzaniu	 ich	 do	 lub	 z	 pla-
cówki	 oświatowej	 (wyłącznie	w	przypadku,	 gdy	 szkoła	
nie	zapewnia	tej	usługi).

W	 ramach	 Programu	 wsparciem	 asystenta	 osobis-
tego	osoby	niepełnosprawnej	objęte	zostały	dwie	osoby	
niepełnosprawne	zamieszkałe	terenie	Gminy	Chełmża.	
Pomoc	 przez	 asystenta	 świadczona	 będzie	 do	 grudnia	
2021	roku.	

W		ramach	zawartej	umowy	asystent	świadczy	pomoc	
w	wykonywaniu	czynności	dnia	codziennych.	Czynności	
te	polegają	na	wychodzeniu	na	spacer,	pomocy	w	ubie-
raniu	 się,	 w	 przyrządzaniu	 posiłków,	 utrzymaniu	 po-
rządku	jak	i		higieny	osobistej.								

ASYSTENT	POMOŻE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży reali-
zuje od maja br. program „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – edycja 2021. Program w całości finan-

sowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowe-
go w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita war-
tość dofinansowania wynosi prawie 25 tys. zł.

Anna  Bykowska

ZASZCZEP	SIĘ	I	WYGRAJ!

CENTRALNA	EWIDENCJA	
EMISYJNOŚCI	

Ciepło i spalanie

1 lipca br. ruszył proces składania 
deklaracji dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych.

M. Kuraś

Właściciel/Zarządca	 ma	 obowiązek	
złożyć	deklarację	w	terminie:

*	 12	 miesięcy	 w	 przypadku	 „starych”	 źródeł	 ciepła	 lub	
spalania	paliw;

*	14	dni	w	przypadku	„nowo”	powstałych	źródeł	ciepła	lub	
spalania	paliw.

Istnieją	dwie	możliwości	złożenia	deklaracji:
W	formie	elektronicznej	(przez	Internet)	
Należy	 kliknąć	 w	 przycisk	 „złóż	 deklarację”,	 system	 krok	 po	

kroku	 przeprowadzi	 przez	 cały	 proces	 składania	 formularza.	
Deklarację	źródeł	ciepła	i	paliw	stałych	mogą	jednak	złożyć	przez	
Internet	jedynie	osoby,	które	posiadają	pro�il	zaufany	albo	e-dowód.	
System	wymaga	bowiem	uwierzytelnienia	za	pomocą	tych	narzędzi.

W	 formie	 papierowej	 –	 w	 urzędzie	 gminy	 właściwym	 dla	
położenia	 budynku.	 Po	 złożeniu	 prawidłowo	wypełnionej	 dekla-
racji	uwierzytelniony	urzędnik	wprowadza	dane	do	systemu	CEEB.

Więcej	informacji	pod	adresem:	

zone.gunb.gov.pl

zone.gunb.gov.pl

lub	zadzwoń	na	infolinię	989	 i	wyraż	zgodę	
na	udział	w	Loterii	do	30	września.	Warto	sprawdzić	czy	na	IKP	jest	
nasz	aktualny	numeru	telefonu	komórkowego.	Na	ten	numer	przyj-
dzie	 powiadomienie	 SMS	 w	 przypadku	 wygranej.	 Zwycięzcy	
otrzymają	także	wiadomość	SMS	z	PKO	BP	z	kodem	umożliwiającym	
wypłatę	 nagrody	 z	 bankomatu.	 Pieniądze	 będzie	można	wypłacić	
także	w	oddziale	PKO	BP.

Każdy	w	pełni	zaszczepiony	ma	cztery	szanse	na	nagrody:	
1x	nagroda	natychmiastowa,	1x	nagroda	tygodniowa,	1x	nagroda	

miesięczna	i	1x	nagroda	�inałowa.	
Pieniądze,	samochody	i	hulajnogi	czekają	na	zwycięzców!
Szczegóły	dotyczące	loterii,	w	tym	terminy	losowań	oraz	regula-

min,	dostępne	są	na www.gov.pl/szczepimysie/loteria
K. Orłowska

	Zasady	loterii	



SPRAWY SAMORZĄDOWESIERPIEŃ’ 2021

GAZETA GMINY CHEŁMŻA   4

S�rodki	pochodzą	z	budżetu	Gminy	Chełmża	–	11.000	zł	i	7.350	zł	
–	z	programu	DZIAŁAJ	LOKALNIE	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	
Wolności	 realizowanego	od	2000	roku	przez	Akademię	Rozwoju	
Filantropii	w	Polsce.	

Celem	programu	„Działaj	Lokal-
nie”	 jest	 aktywizowanie	 lokalnych	
społeczności	 wokół	 różnych	 inicja-
tyw	 wspólnych,	 które	 mają	 różny	
charakter	i	formę	realizacji.

Organizacje	z	gminy	korzystają	z	programu	Działaj	Lokalnie	
już	od	2015	roku.

Elegia	 o	 latach	 minionych	 to	 projekt	 OSP	
Grzegorz.	Projekt	przypomni	społeczności	lokalnej	
o	życiu	i	zwyczajach	swoich	przodków.	Mieszkańcy	
poznali	 już	 organizację	 Stada	 (dożynek),	 wezmą	
udział	 w	 warsztatach	 rzemieślniczych,	 zaprezen-

tują	rytuał	Dziadów	w	ruinach	Zamku	Krzyżackiego	w	Toruniu.	
Projekt	zakończy	wspólna	biesiada.

Z	 kolei	 panie	 z	 KGW	 Drzonówku	 kontynują	
dotychczasowy	projekt	Motyli	Czar.		
W	 projekcie	 przewidziano	 trzy	 warsztaty	
tematyczne	oraz	domową	hodowlę	motyli.	

W	ramach	warsztatu	ogrodniczego	powstał	między	innymi	
motyli	mural,	który	przyozdobia	miejscową	świetlicę	wiejską.	

Bliski	 natury	 jest	 również	 projekt	 KGW	 Grzegorz.	
Panie	 zamierzają	 zgłębić	 i	 poszerzyć	 swoją	
wiedzę	 w	 zakresie	 zielarstwa	 i	 botaniki.	
Ziołowy	kuferek	 to	 projekt,	 który	 uczestnicz-
kom	 pokaże	 dobra	 przyrody	 –	 rośliny	 i	 zioła,	
które	 mogą	 być	 wykorzystywane	 w	 domowej	

kuchni	i	w	leczeniu.	
Klub	 Sportowy	 Gminy	 Chełmża	 CYKLON	 ruszył

	z	Piłkarskim	Przedszkolem	dla	grupy	dzieci	
z	gminy.	Dzieci	będą	systematycznie	odbywały	
treningi	 piłkarskie	 pod	 okiem	 wykwali�iko-
wanej	kadry	trenerskiej,	wezmą	udział	w	war-
sztatach	 zdrowego	 odżywiania,	 a	 udział	 ich	

w	projekcie	na	koniec	roku	podsumuje	Mikołajkowy	Turniej	
Piłkarski.

WYSTARTOWALI	Z	PROJEKTAMI

LOKALNA	BAZA	PARTNERÓW

Program Działaj Lokalnie

LGD Ziemia Gotyku

Cztery organizacje z Gminy Chełmża otrzymały granty na reali-
zację w najbliższym okresie swoich projektów. Granty po-
chodzą z partnerskiego programu Działaj Lokalnie tegorocz-
nej edycji. Łączna pula pozyskanych środków to 18.350  zł.

W ramach ponadnarodowego projektu „Lokalne partner-
stwa międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego” 
LGD Ziemia Gotyku stworzyła narzędzie w formie pla�ormy 
internetowej pn. LOKALNA BAZA 
PARTNERÓW. 

Katarzyna Orłowska 

Katarzyna Orłowska 

Baza	ma	być	pomocna	przy	wy-
szukiwaniu	 partnerów,	 nawiązywa-
niu	 kontaktów,	 informowaniu	 zain-
teresowanych	 podmiotów	 o	 możli-
wości	współpracy.

Zachęcamy	wszystkie	 zaintereso-
wane	podmioty/osoby	tj.	organizacje	
pozarządowe,	 JST,	 instytucje	 kultury,	

ośrodki	pomocy	społecznej,	koła	
gospodyń	 wiejskich,	 lokalnych	
liderów,	sołtysów,	wolontariuszy	
do	 rejestrowania	 się	w	 Lokalnej	
Bazie	Partnerów.

Wspólnie	zdziałamy	więcej	!		

Celem	projektu	było	 stworzenie	modelu	 lokalnego	partner-
stwa	międzysektorowego	 na	 rzecz	 animacji	 i	 aktywizacji	 osób	
zagrożonych	ubóstwem	lub	wykluczeniem	społecznym.	

Finalnie	 powstał	 model	 nazwany	 „Partnerski	 włącznik	
aktywności”,	czyli	poradnik	dla	lokalnych	społeczności,	w	szcze-
gólności	 animatorów	społecznych,	 lokalnych	 liderów,	przedsta-
wicieli	 władz	 samorządowych	 i	 ośrodków	 pomocy	 społecznej,	
organizacji	 pozarządowych,	 prezentujący	 sposób	 budowania	
trwałych	partnerstw	lokalnych	na	rzecz	włączenia	społecznego.	

Poradnik	zawiera	wiele	narzędzi,	technik	aktywizacji	i	anima-
cji,	 które	 reprezentanci	 różnych	 sektorów	 mogą	 zastosować	
budując	lokalne	partnerstwa	na	rzecz	realizacji	działań	i	projek-
tów	dla	osób	zagrożonych	wykluczeniem.	

PARTNERSKI	WŁĄCZNIK	
AKTYWNOŚCI Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współ-

pracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – 
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę 
ponadnarodową” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku wraz z 
czeskim partnerem Lokalną Grupą Działania 
Brdy-Vltava o.p.s w okresie od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r. 
realizowała projekt pod nazwą „Lokalne partnerstwa 
międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego”.

Link	do	Lokalnej	Bazy	Partnerów:	

h�p://lgd.ziemiagotyku.com/images/Partnerski_w%
C5%82%C4%85cznik_aktywno%C5%9Bci.pdf

Publikacje	dostępne	są	również	w	biurze	LGD

Poradnik	do	pobrania	na:	

h�ps://ziemiagotyku.omiso�.pl/

http://lgd.ziemiagotyku.com/images/Partnerski_w%C5%82%C4%85cznik_aktywno%C5%9Bci.pdf
http://lgd.ziemiagotyku.com/images/Partnerski_w%C5%82%C4%85cznik_aktywno%C5%9Bci.pdf
https://ziemiagotyku.omisoft.pl/
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ZBIORY	I	PLONY
Rolnictwo

Zajączkowo

Lato i wczesna jesień to w rolnictwie czas zbiorów, czyli pod-
sumowania efektów pracy w poprzednich miesięcach.

K. Bober

K. Orłowska

Najpierw	zbiera	się	rzepak,	nieco	później	zboża	i	strączkowe,	
a	następnie	przychodzi	czas	zbioru	kukurydzy	i	wykopków	ziem-
niaków	i	buraków.	To	także	okres,	kiedy	można	ocenić,	jaki	wpływ	
na	zbiory	miała	pogoda.	Wyposażenie	w	sprzęt	pomaga,	ale	nie	
chroni	 przed	wpływem	pogody	na	wielkość	 zbioru.	 Tegoroczny	
przebieg	pogody,	mimo	wpływu	na	opóźnienie	żniw,	nie	niósł	wy-
raźnie	ujemnego	wpływu	na	wielkość	zbiorów.	Na	szczęście	w	bie-
żącym	roku	ominęły	teren	Gminy	Chełmża	nietypowe,	katastro-
falne	w	 skutkach	 zjawiska	pogodowe.	Nie	 było	 suszy,	 nawałnic,	
gwałtownego	 gradobicia,	 chociaż	 lokalnie	 zarówno	 duże	 opady	
deszczu	jak	i	opady	gradu	wystąpiły.	

Wielkość	 opadów	od	 stycznia	do	 sierpnia	była	 o	 około	10%	
wyższa	niż	 średnia	wieloletnia	 –	mokry	był	maj	 (suma	opadów	
dwukrotnie	 przekroczyła	 średnią)	 natomiast	 stosunkowo	 suchy	
czerwiec	 (spadło	 ok	 42%	 średniej).	 Na	 opóźnienie	 dojrzewania	
roślin	i	zbiorów	miały	wpływ	stosunkowo	niskie	temperatury	i	zła	
pogoda	w	okresie	przedżniwnym,	co	miało	wpływ	na	ograniczenie	
plonowania.	Opady	deszczu	zbiegły	się	z	okresem	dojrzałości	psze-
nicy	i	pszenżyta;	odbiło	się	to	na	pogorszeniu	ich	jakości	.

W	sierpniu	deszcze	padały	dość	często	a	pogoda	nie	sprzy-
jała	,,żniwowaniu".	Pomimo	temperatur	17-22⁰	C	w	ciągu	dnia	
uprawy	nie	schły	już	tak	szybko	a	zebrane	ziarno	cechowało	się	
wilgotnością	od	16	do	niemal	20%,	przez	co	wymagało	susze-
nia.	 Plony	 rzepaku,	 którego	w	 skali	 kraju	 zasiano	w	 sezonie	
2020/21	blisko	1	mln	ha	oscylowały	w	graniach	od	2,5	t	z	ha	do	
nawet	4	t	z	ha,	i	okazały	się	trochę	rozczarowujące	w	stosunku	
do	 bardzo	 dobrych	 prognoz	 z	 wiosny.	 Upały	 w	 momencie	
nalewania	masy	nasion,	często	były	powodem,	że	nasiona	były	
drobniejsze.	Rekompensatą	była	bardzo	dobra	cena	skupu.

Ogólnie	wielkość	i	jakość	plonów	w	2021	roku	można	
uznać	za	zadowalające.	W	przypadku	rzepaku	i	zbóż	ozimych	
były	 na	 nieco	 niższym	 poziomie	 niż	 przed	 rokiem.	 Z	 kolei	
zadowala	poziom	cen	skupu.	W	okresie	żniw	i	później	były	wyż-
sze	niż	przed	rokiem	i	mają	tendencję	wzrostową,	zwłaszcza	
zbóż	konsumpcyjnych.	Wynika	to	w	dużej	mierze	z	sytuacji	na	
rynkach	 zagranicznych.	 Ujemnym	 skutkiem	 takiej	 tendencji	
może	być	wzrost	cen	mąki	i	pieczywa.

Po	zbiorach	przychodzi	czas	na	kolejną	rotację	w	uprawie	
roślin.	Trzeba	przygotować	pole	i	dokonać	planowanych	zasie-
wów,	aby	w	następnym	roku	otrzymać	kolejne	zbiory.

SIERPIEŃ’ 2021SPRAWY SAMORZĄDOWE

Z	tej	okazji	jubilatki	spotkały	się	z	gośćmi	z	gminy	i	mieszkań-
cami	 swojej	wsi,	 aby	uczcić	 ten	 zacny	 jubileusz	podczas	 festynu	
wiejskiego.	Były	życzenia,	tort	urodzinowy	i	wspólna	zabawa.	Cie-
kawą	 działalność	 KGW	 zaakcentowała	 plenerowa	wystawa	 foto-
gra�ii,	którą	każdy	mógł	sobie	obejrzeć.	Paniom	z	KGW	Zajączkowo	
podziękował	słodkim	tortem	i	kwiatami	Wójt	Jacek	Czarnecki.	

Spośród	różnorodnych	działań	podejmowanych	przez	prężnie	
działające	członkinie	Koła	w	Zajączkowie,	wymienić	należy	corocz-
ne	aktywne	uczestnictwo	delegacji	pań	w	Gminnych	Dożynkach.	
Także	 współpraca	 gospodyń	 z	 instytucjami	 samorządowymi	
owocuje	realizacją	różnorodnych	programów	społecznych,	przygo-
towanych	dla	mieszkańców	gminy.	Swoją	obecność	panie	zazna-
czyły	udziałem	m.in.	w	kolejnych	edycjach	Festiwalu	Potraw	Trady-
cyjnych	i	organizując	u	siebie	warsztaty	rękodzielnicze.

Dla	 mieszkańców	 dodatkowo	 organizowane	 są	 spotkania	
integracyjne	jak:	zabawa	sylwestrowa,	bal	karnawałowy	dla	dzieci	
i	dorosłych,	spotkania	z	okazji	Dnia	Kobiet.	

Wraz	z	Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	
Gminy	 Chełmża	 w	 wakacje	 i	 ferie	 prowa-
dzone	są	tutaj	zajęcia	i	wycieczki	dla	dzieci	
i	młodzieży.	Bardzo	często	miejscowe	wyda-
rzenia	 powstają	 przy	 aktywnej	 pomocy	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 z	 Zajączkowa.	
Współpraca	 widoczna	 jest	 m.in.	 podczas	
organizacji	uroczystości	z	okazji	Gminnego	
Dnia	Strażaka.	Nowym	inspiracjom	i	wymia-
nom	 doświadczeń	 z	 domieszką	 zabawy	
służą	zloty	Kół	Gospodyń	Wiejskich	i	zjazdy	
Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	 powiatu	 toruń-
skiego,	 w	 których	 corocznie	 uczestniczy	
reprezentacja	Zajączkowa.	

Panie	z	KGW	Zajączkowo	chętnie	wspierają	organizowane	
przez	swoich	sąsiadów	lokalne	pikniki,	serwując	podczas	nich	
swoje	 domowe	 pyszne	 wypieki.	 Włączają	 się	 w	 gminny	
program	„Gmina	Chełmża	–	Zdrowa	Gmina”.	Sercem	większości	
wydarzeń	organizowanych	razem	z	KGW	jest	świetlica	wiejska,	
obok	której	 znajduje	 się	miejsce	na	ognisko	oraz	drewniana	
wiata,	pod	którą	można	spędzać	letnie	wieczory.	

Obecnie	 funkcję	 przewodniczącej	 sprawuje	 pani	 Lidia	
Matuszak,	 a	 z	 jej	 poprzedniczek	 najdłużej	 urzędującymi	
przewodniczącymi	 były	 panie:	 Barbara	 Nadkowska,	 która	
przez	 20	 lat	 prowadziła	 Koło	 i	 obecna	 sołtys	 Zajączkowa	 –		
Jolanta	Sarnowska	–	przez	ostatnie	19	lat.	

ŚWIĘTOWAŁY	70-TE	URODZINYMiejscowość Zajączkowo znajdująca się na 
wschodnich krańcach Gminy Chełmża. 

Słynie nie tylko ze swojego loga z zającem i z zabytkowych 
ruin średniowiecznego kościółka pw. Św. Jana Chrzciciela, ale 
przede wszystkim z chętnych do działania pań z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Ta kobieca organizacja we wsi 
Zajączkowo działa już od 70 lat ! 

 Jubilatki w towarzystwie Wójta Gminy Jacka Czarneckiego.

Od lewej:  Panie Barbara Nadkowska i Lidia Matuszak. 
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*Starostwu Powiatowemu za przekazane drewno na rzeźby;
*Radnemu Powiatu Toruńskiego Łukaszowi Kowalskiemu za szybką, skuteczną i nieocenioną pomoc w orga-
nizacji drewna o dużym przekroju;
*Kierownikowi GKOŚ Patrykowi Zabłockiemu z Urzędu Gminy za dostarczenie pozostałego drewna i całą 
organizację i logistykę transportu oraz ustawienia drewna na placu rzeźbienia w Zelgnie;
*pani Sołtys Zelgna Stanisławie Stasieczek i Sołectwu Zelgno za możliwość stworzenia przestrzeni 
artystycznej i korzystania z terenu, świetlicy oraz kuchni;
*wspaniałym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zelgnie za przygotowywanie kolacji dla artystów oraz 
poczęstunku lokalnego na zakończenie pleneru;
*pani Joli Pawełczyk, kierownikowi Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za pomoc organizacyjną; 
*pracownikom z UG w Chełmży, panu ogrodnikowi oraz brygadzie budowlanej za uporządkowanie terenu; 
*panu Łukaszowi Demelowi za pomoc w porządkowaniu terenu po plenerze;
*mieszkańcom Zelgna za miłe przyjęcie, wyrozumiałość podczas hałasu pił do drewna oraz za obecność 
i wsparcie kilkudniowego przedsięwzięcia.                                                                  

PLENER	W	ZELGNIE
Lokalne rzemiosło w rzeźbie

Plener	 został	 zorganizowany	w	dniach	12	do	17	 lipca	br.	 	 Zaproszeni	
artyści	rzeźbiarze	po	pięciu	dniach	ciężkiej	pracy	zaprezentowali	jej	efekty.	
Powstało	 sześć	 wielkogabarytowych	 postaci	 dawnych	 rzemieślników:	
KOŁODZIEJ,	 BEDNARZ,	 KOWAL,	 DRWAL,	 SZEWC,	 CIES�LA.	 Rzeźby	 zostały	
wykonane	z	kloców	drewna	liściastego	–	topoli.

W	 plenerze	 udział	 wzięli	 artyści	 rzeźbiarze:	Michał	 Grzymosławski	
ze	Szczytna	(bednarz),	Piotr	Jakubowski	z	Prabut	(kołodziej),	Jan	Lewicki	
z	 Młynar	 (kowal),	 Radosław	 Michalczuk	 z	 Droblina	 (szewc),	 Edmund	
Szpanowski	z	Sierpca	(cieśla),	Mieczysław	Wojtkowski	z	Olsztyna	(drwal).	
Panowie	reprezentują	m.in.	Stowarzyszenie	Republika	Rzeźbiarzy	zrzeszaj-
ące	rzeźbiarzy	z	całej	Polski.	

W	 środę,	 14	 lipca,	 przy	 ognisku	 integracyjnym	
z	artystami	udział	wzięli	mieszkańcy	Zelgna	i	okolic	
oraz	Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	 Czarnecki.	 Był	 to	
czas	na	poznanie	rzeźbiarzy,	ich	pasji	oraz	dorobku	
artystycznego.	 Nie	 zabrakło	 wspólnych	 śpiewów	
z	gitarą	przy	ognisku.	

Ostatniego	 dnia	 wydarzenia	 odbył	 się	 pokaz	
Speed	Carving,	 czyli	 szybkiego	rzeźbienia,	podczas	
którego	powstały	rzeźby	zwierząt	gospodarskich.

Wszystkie	powstałe	rzeźby	stanęły	w	Zelgnie	i	są	
dekoracją	 dla	miejscowego	Centrum	Kultury	 i	 Tra-
dycji.	Jednak	wcześniej	zostaną	odpowiednio	zakon-
serwowane	oraz	umocowane.

Zorganizowanie	 pleneru	 nie	 byłoby	 możliwe	
dzięki	pomocy	oraz	wsparciu	ze	strony	wielu	osób,	
organizacji	i	instytucji.	

Tematem przewodnim wakacyjnego pleneru w Zelgnie były rzeźby 
reprezentujące zawody, które niegdyś licznie wykonywano na Ziemi 
Chełmińskiej – kowalstwo, kołodziejstwo, stolarstwo. Hasło pleneru 
brzmiało: Odkrywamy nasze lokalne rzemiosło. 

Justyna Błaszczyk

Justyna Błaszczyk
Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

		Dziękuję:

DZIEJE SIĘ W GMINIESIERPIEŃ’ 2021
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Piękne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, przepyszne 
potrawy, wiele ciekawych atrakcji dla dorosłych i dzieci 
oraz dobra muzyka, a do tego sprzyjająca aura – tak 
wyglądało Święto Plonów w Dziemionach.

Dożynki	to	piękne,	 ludowe	 święto	połączone	z	obrzędami	
dziękczynnymi	 za	 ukończone	 żniwa	 i	 prace	 polowe.	Dożynki	
w	Gminie	Chełmża	są	imprezą	cykliczną	organizowaną	co	roku	
w	innej	miejscowości	gminy.	Stanowią	jedno	z	najważniejszych	
wydarzeń	gminnych.	W	tym	roku	gospodarzem	dożynek	w	dniu	
28	sierpnia	było	Sołectwo	Dziemiony.	

Tradycyjnie	uroczystości	rozpoczął	korowód	dożynkowy	
delegacji	 sołeckich	 przybyłych	 ze	 wszystkich	 sołectw,	 które	
poprowadził	 poczet	 sztandarowy	 Koła	 Pszczelarzy	 im.	
Edmunda	Daronia	w	Chełmży.	A	po	nim	rozpoczęła	się	msza	
św.	 dziękczynna	 pod	 przewodnictwem	 Proboszcza	 Para�ii	
pw.	Narodzenia	NMP	w	Kiełbasinie	 ks.	Marcina	Nowickiego	
w	koncelebrze	z	Dziekanem	Dekanatu	Chełmżyńskiego	ks.	kan.	
Krzysztofem	Badowskim	–	Proboszczem	Para�ii	pw.	św.	Miko-
łaja	Biskupa	w	Chełmży	 i	 Proboszczem	Para�ii	 pw.	Wniebo-
wzięcia	NMP	w	Dźwierznie	ks.	kan.	Leszkiem	Łobodzińskim.

Następnie	 gospodarz	 gminy	 Wójt	 Jacek	 Czarnecki	
wspólnie	z	tegorocznymi	starostami	i	wicestarostami	dożynek	
dokonał	 podziału	 chleba	 dożynkowego.	 Honory	 starostów	
pełnili	Sylwia	Piasecka	i	Tadeusz	Fusiara,	a	wicestarostami	
byli	Dorota	Kasper	i	Jakub	Skonieczny.	

PODZIĘKOWANIE	DLA	ROLNIKÓW
Gminne Dożynki DZIEMIONY 2021'

K. Orłowska
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Gminne Dożynki DZIEMIONY 2021'

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „dojenia krowy”.
Wielu próbowało swoich sił w tej rolniczej konkurencji. 

Chleb dożynkowy otrzymali przedstawiciele Powiatu Toruńskiego.

Chleb dożynkowy Gospodarz Święta Plonów Wójt Gminy Jacek Czarnecki wręczył 
Janowi Błądkowi z Zajączkowa,najstarszemu wiekiem samorządowcowi z Gminy 
Chełmża, który przez wiele kadencji był Radnym Gminy Chełmża. 

W	podziale	 chleba	uczestniczyli	wspólnie	z	mieszkań-
cami	Gminy	przybyli	goście.	W	tym	m.in.	Poseł	na	Sejm	RP	
Zbigniew	Girzyński,	Członek	Zarządu	Powiatu	Toruńskiego	
Łukasz	 Kowalski,	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Paweł	
Polikowski,	Radny	Powiatowy	Andrzej	Jałocha,	Wójt	Gminy	
Lisewo	Jakub	Kochowicz,	Wiceprzewodnicząca	Rady	Miasta	
Chełmża	 Małgorzata	 Polikowska,	 Zastępca	 Miejskiego	
Komendanta	PSP	w	Toruniu	mł.	Bryg.	Sławomir	Grudziński,	
Prezes	Zarządu	Okregu	PZW	w	Toruniu	Mirosław	Purzycki,	
Prezes	 Zarządu	 ZGK	 w	 Chełmży	 Piotr	 Zuba,	 Przewod-
niczący	RG	Chełmża	Janusz	Iwański.	

Z	okazji	dożynek	listy	z	życzeniami	dla	rolników	z	naszej	
gminy	przesłali	Marszałek	Województwa	Kujawsko-Pomor-
skiego	 Piotr	 Całbecki	 oraz	 Wiceprzewodniczący	 Zarządu	
ZGW	RP	Jacek	Brygman.

Po	 części	 o�icjalnej	 rozpoczął	 się	 festyn	 dożynkowy,	
z	wieloma	atrakcjami	i	z	udziałem	gwiazd	estrady	muzycz-
nej.	 Podczas	 festynu	 dostępne	 były	 liczne	 stoiska	 z	 pro-
duktami	 lokalnymi,	 rękodzielnicze,	 loteria	 Gazety	 Gminy	
Chełmża	KURENDA	z	nagrodami,	w	tym	główną	 	nagrodę	
jak	zawsze	stanowił	rower.	Dzieci	korzystały	z	bezpłatnych	
dmuchańców	i	zabaw	z	animatorką.

Główną nagrodę w loterii Gazety Gminy Chełmża KURENDA – rower 
wygrała mieszkanka Zelgna pani Maria. 
Dochód z loterii w kwocie 1.293,62 zł trafił na konto gminnego 
funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego. Dziękujemy 
wszystkim, którzy kupując losy wsparli tę cenną inicjatywę. 

Chleb dożynkowy gospodarze Święta Plonów przekazali mieszkańcom Miasta 
Chełmża na ręce Wiceprzewodniczącej RM Małgorzacie Polikowskiej. 

Dla	niezaszczepionych	była	to	dobra	okazja,	aby	zaszcze-
pić	 się	 jednodawkową	 szczepionką	 Johnson&Johnson.	
Organizatorem	akcji	było	Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Kieł-
basina	wspólnie	ze	Szpitalem	Powiatowym	w	Chełmży.

Skorzystało	z	niej	26	osób.

Imprezą	towarzyszącą	dożynkom	
w	Dziemionach	była	akcja	
#SzczepimysięzKGW.
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Jak zawsze, gminny zespół POLSKIE KWIATY zachwycił, tym razem nowym 
repertuarem i nowymi strojami scenicznymi. 

Na	 scenie	 dożynkowej	 wystąpił	 zespół	 gminny	 POLSKIE	
KWIATY	w	biesiadno	–	ludowym	koncercie,	a	światowe	przeboje	
zaśpiewał	Andrzej	Kubacki.	

Gwiazdą	 dożynkową	 tym	 razem	 był	 KORDIAN,	 formacja	
grająca	góralskie	 folko	polo	 i	znana	dzięki	 takim	przebojom	 jak	
„Dziewczyna	 z	 gór”	 czy	 „Wina	 dzban”.	 	 Długo	 nie	 trzeba	 było	
czekać,	 jak	 wokalista	 do	 wspólnej	 zabawy	 porwał	 panie	 z	 Kół	
Gospodyń	Wiejskich.	A	na	koniec	dożynkowej	soboty	publiczność	
bawił	i	do	muzycznego	maratonu	pod	chmurką	porwał	DJ	Marcin.	
Wspólna	zabawa	z	DJ	potrwała	do	późnych	godzin	nocnych.	

Zapleczem małej gastronomii podczas dożynek były stoiska z produktami 
lokalnymi przygotowanymi przez panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Gminne Dożynki DZIEMIONY 2021'
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Gminne Dożynki DZIEMIONY 2021'

Wójt	 Gminy	 Chełmża	 Jacek	 Czarnecki	 dziękuje	
współorganizatorom	 i	 sponsorom	 za	 pomoc	 przy	
organizacji	 imprezy,	 a	 wszystkim	 szanownym	
gościom	 oraz	mieszkańcom	 gminy,	 w	 szczególności	
rolnikom	za	udział	w	Dożynkach.

Organizatorami	Święta	Plonów	byli:	
		Wójt	Gminy	Chełmża	Jacek	Czarnecki,	
		Centrum	Inicjatyw	Kulturalnych	Gminy	Chełmża,	
		Społeczny	Komitet	Dożynkowy	w	Dziemionach.	
Duży	wkład	w	organizację	gminnych	dożynek	
wnieśli	sponsorzy	–	�irmy,	instytucje,	gospodar-
stwa	rolne	i	osoby	prywatne.

Konkurs dożynkowy na najciekawszy wieniec i ozdobę, to stały punkt obchodów Święta Plonów 
w Gminie Chełmża.

Publiczność tradycyjnie dopisała podczas tegorocznych dożynek w Dziemionach.

Ozdoba dożynkowa – Sołectwo Windak 
III m. w konkursie dożynkowym.

Delegacja z Liznowa z wieńcem – 
III m.w konkursie dożynkowym.
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Gminne Dożynki DZIEMIONY 2021'

Te	 zgłoszone	 przez	 swoich	 wykonawców,	 wzięły	 udział	
w	 konkursie.	 Na	 konkurs	 wpłynęło	 13	 zgłoszeń	 z	 łączną	
ilością	 18	 dekoracji,	 które	 oceniła	 Komisja	 Konkursowa.	
Wybór	tych	najciekawszych	nie	był	łatwy.	Ostatecznie	wybra-
no	 dekoracje:	 I	 m.	 –	 ciągnik	 CASE	 –	 Zajączkowo,	 II	 m.	 –	
wiatrak	z	obejściem	–	Głuchowo,	III	m.	–	jeździec	na	koniu		
–		Witkowo.

Wykonawcom	 dekoracji	 Wójt	 Jacek	 Czarnecki	 wręczył	
nagrody	�inansowe	w	kwotach	:	I	m.	–	500	zł,	II	m.	–	300	zł,	
III	m.	–	200	zł.

Co	według	Komisji	było	decydującym	o	przyznaniu	nagród	
dekoracjom?	Dekoracje	zostały	wykonane	starannie	i	estetycz-
nie,	 całość	 każdej	 z	 dekoracji	 stanowiła	 oryginalną	 formę,	
a	główne	elementy	dekoracji	symbolizowały	polską	wieś	oraz	
nawiązywały	do	jej	rolniczych	tradycji.

Do	 konkursu	 zgłoszono	 5	 wieńców	 oraz	 11	 ozdób	
dożynkowych.	

W	kategorii	wieniec	dożynkowy	laureatami	zostały	so-
łectwa:	 I	miejsce	 –	 Sołectwo	Dziemiony,	 II	miejsce	 –	
Sołectwo	Witkowo,		III	miejsce	–	Sołectwo	Liznowo.	

W	kategorii	ozdoba	dożynkowa:	I	miejsce		–	Sołectwo	
Kiełbasin	 (ul	 z	 pszczołami),	 II	 miejsce	 –	 Sołectwo	
Mirakowo	 (ryba	 w	 wodzie),	 III	 miejsce	 –	 Sołectwo	
Windak	(bocian	na	ozdobie	ze	słomy).	

Laureaci	 pierwszych	 miejsc	 w	 obydwu	 kategoriach	
otrzymali	nagrody	�inansowe	w	wysokości	700	zł,	za	drugie	
miejsce	–	nagrody	w	wysokości	500		zł,	a	za	trzecie	miejsce	-		
300	 zł.	 Pozostałe	 sołectwa	 otrzymały	 nagrodę	 za	 udział	
w	konkursie	w	wysokości	200	zł	każde.	

DEKORACJE	NAGRODZONEW wielu wsiach naszej gminy pojawiły się dekoracje 
dożynkowe ze słomy, które zapowiadały zbliżające się 
Święto Plonów. 

Jak co roku w ramach dożynek gminnych zorganizo-
wany został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy i ozdobę dożynkową.  

Laureaci konkursu na najciekawszy wieniec dożynkowy w obecności Wójta Gminy 
Chełmża Jacka Czarneckiego i Dyrektorki CIK Gminy Chełmża Justyny Błaszczyk. 

Laureaci konkursu „Dekoracje dożynkowe 2021” 

Laureaci konkursu na najciekawszą ozdobę dożynkową. 

K. Orłowska

Ozdoba dożynkowa z Mirakowa – II m.

	KONKURS		ROZSTRZYGNIĘTY	

Wieniec Sołectwa Witkowo – II m. w konkursie
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	REGION	Z	POLSKIMI		KWIATAMI
Zespół	gminny	POLSKIE	KWIATY	wystąpił	w	pięknym	kon-

cercie	 w	 Muzeum	 Etnogra�icznym	 w	 Toruniu	 w	 ramach	 woje-
wódzkiego	przeglądu		kapel	ludowych.

POWIATOWY	WIENIEC
Wielkie	gratulacje	dla	Sołectwa	Strużal	–	mieszkanki	Stru-

żala	reprezentowały	powiat	toruński	w	konkursie	na	najlepszy	
tradycyjny	 wieniec	 dożynkowy,	 w	 którym	 zajęły	 I	 miejsce!	
Teraz	będą	wizytówką	regionu	na	ogólnopolskich	dożynkach	
w	Pałacu	Prezydenckim,	które	odbędą	się	w	dniach	18-19.09	
w	Warszawie.

ROLNICZY	LAUREAT
Zwycięzcą	 tegorocznej	 VI	 edycji	 wojewódzkiego	 konkursu	

dla	rolników	„Agricola	–	Syn	Ziemi”	w	kategorii	„Rolnictwo	tra-
dycyjne”	został	Włodzimierz	Romanowski	z	Zelgna.

STAROŚCINA	DOŻYNEK	WOJEWÓDZKICH
Mieszkanka	z	Zalesia	Joanna	Siwek-Rutkowska	reprezen-

towała	Powiat	Toruński	 jako	starościna	Dożynek	Wojewódz-
twa	Kujawsko-Pomorskiego	i	Diecezji	Toruńskiej	2021,	które	
w	 tym	 roku	odbyły	 się	w	Toruniu.	 Joanna	Siwek-Rutkowska	
wraz	z	rodzicami	i	synem	uprawiają	ponad	200	ha	ziemi.	

DZIEJE SIĘ W GMINIESIERPIEŃ’ 2021

K. OrłowskaŚwięto Plonów

WITACZ DOŻYNKOWY
Jaś	 i	Małgosia	–	 to	witacz	

dożynkowy	 wykonany	 przez	
KGW	z	Kuczwał	 na	 dożynki	
wojewódzkie,	stanął	na	wjeź-
dzie	 do	 Torunia	 od	 strony	
Różankowa.	

W roku bieżącym gminne dożynki w Dziemionach zbiegły 
się z dożynkami wojewódzkimi. Mimo to, naszych miesz-
kańców nie zabrakło podczas najważniejszych momentów 
dożynkowego świętowania w województwie kujawsko – 
pomorskim.

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki podziękował tym wszystkim, którzy na scenach 
województwa reprezentowali Gminę Chełmża i jej mieszkańców w tak szczególnym czasie, 
jakim jest czas dożynek ukazujący to wszystko, co piękne i wartościowe dla polskiej wsi .

PROMOCJA	W	REGIONIE

 Gratulujemy i dziękujemy !  Gratulujemy i dziękujemy ! 

STAROŚCINA DOŻYNEK WOJEWÓDZKICHSTAROŚCINA DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH

ROLNICZY LAUREATROLNICZY LAUREAT

POWIATOWY WIENIECPOWIATOWY WIENIEC

REGION Z POLSKIMI KWIATAMIREGION Z POLSKIMI KWIATAMI
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W naszej gminie podczas wakacji przeprowadzona została  
akcja dla dzieci MOJE MEGA WAKACJE

MOJE	MEGA	WAKACJE	

GRZEGORZ, SKĄPE, ZELGNO, GŁUCHOWO

BOCIEŃ, BRĄCHNÓWKO, SKĄPE, KUCZWAŁY

KUCZWAŁY

SKĄPEGŁUCHOWO

Trzytygodniową	 akcję	 zorganizowano	 w	 dziewięciu	 wsiach:	
Grzegorz,	Skąpe,	Zelgno,	Głuchowo,	Kończewice,	Bocień,	Nowa	
Chełmża,	Brąchnowko	oraz	Kuczwały.	

W	programie	były	nie	tylko	wycieczki	do	Malborka,	Kruszwicy	-	
Wenecji	 -	 Biskupina,	Myślęcinka	 i	 Zalesia,	 nie	 zabrakło	 również	
animacji	 dla	 najmłodszych,	 warsztatów	 plastycznych,	 rękodziel-
niczych,	 teatralnych	 i	 tanecznych	 –	 KANGOO	 JUMPS.	 Zorganizo-
wano	 także	 pikniki	 z	 udziałem	 OSP	 z	 Gminy	 Chełmża	 i	 Indian	
amerykańskich.

Organizatorami	wakacyjnej	akcji	były:	CIK	Gminy	Chełmża	oraz	
Biblioteka	 Samorządowa	 w	 Zelgnie	 wraz	 z	 Filiami	 w	 Skąpem	
i	Głuchowie.																																									Podziękowanie	dla	sponsorów	–	str.	14

DZIEJE SIĘ W GMINIE

Aktywnie z kulturąZebrała A. Denderz

KOŃCZEWICE

ZELGNO



Iwona Majewska

DZIEJE SIĘ W GMINIE
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Wakacje 2021'

RODZINNIE	NA	WYCIECZCE

Atrakcji	nie	brakowało:	Park	Dinozaurów	–	
jeden	 z	 największych	 parków	 dinozaurów	
w	 Europie,	 Muzeum	 Ziemi	 –	 największe	 w	
Polsce	 muzeum	 paleontologiczne	 z	 bogatymi	
zbiorami	skamieniałych	roślin	i	zwierząt,	Kino	
5D,	Park	Rozrywki,	Polska	w	Miniaturze.

Organizatorami	wycieczki	byli:	Radna	Gmi-
ny	Chełmża	Z� aneta	Talarek	oraz	Filia	Biblioteki	
Samorządowej	w	Głuchowie.	

Mieszkańcy Głuchowa i okolic rodzinnie 
udali się do JuraParku w Solcu Kujawskim. 

Uczestnicy	wyjazdu	mogli	podziwiać	piękne	kraj-
obrazy	 na	 trasie	 rowerowej	 Władysławowo	 –	 Hel.	
Zwiedzili	 różnego	 rodzaju	obiekty	kulturalne	w	 róż-
nych	miejscowościach	jak	Chałupy,	Jantar	czy	Kuźnicę.	

Sportowy	cel	wycieczki	zakładał	pogłębianie	wiedzy	
poprzez	 konfrontację	 własnych	 obserwacji	 oraz	
zdobywanie	 kondycji	 –	 mówi	 gminny	 organizator	
sportu	 i	 jednocześnie	 organizator	 wyjazdu	 Marek	
Wiśniewski.	Wszyscy	uczestnicy	pokonali	trasę	
rowerową	 z	 Władysławowa	 do	 Helu	 liczącą	
40	km.

Wyjazd	 zrealizowany	 został	 w	 ramach	
programu	„Gmina	Chełmża	–	Zdrowa	Gmina”.

KIERUNEK	HEL
W wakacyjną sobotę 21.08.br grupa miłośników 
dwóch kółek z Gminy Chełmża uczestniczyła w wypra-
wie rowerowej „Z nami na koniec – początek Polski”.

Regionalna Liga Piłki Siatkowej, to liga, w której od lat 
uczestniczyły drużyny z naszej gminy. Liga propagowała 
aktywny wypoczynek wśród młodzieży i dorosłych, 
a przede wszystkim popularyzowała piłkę siatkową. 

K. Orłowska

KONIEC	LIGI	SIATKÓWKI
Sport w regionie

Podziękowanie

Przez	 te	 wszystkie	 lata	 działała	 pod	 patronatem	 Kujawsko-Pomor-
skiego	Zrzeszenia	LZS.	Jednak	z	powodu	panującej	sytuacji	pandemicznej,	
admini-stracyjnych	 ograniczeń	 oraz	 obostrzeń	 sanitarnych	 władze	 Ligi	
Piłki	Siatkowej	de�initywnie	postanowiły	zakończyć	jej	działalność.

Dwudziestoletni	 okres	 działalności	 Regionalnej	 Ligi	 Piłki	 Siatkowej	
przyniósł	wiele	 pozytywnych	 i	 wspaniałych	 emocji,	 wrażeń	 i	 rywalizacji	
sportowej,	a	wspólne	spotkania	pozwoliły	na	międzypokoleniową	integrację	
zawodników.	Wielu	w	tym	okresie	zawodników,	sędziów	i	działaczy	odeszło	
na	„wieczne	par-kiety”	–	tak	w	kilku	zdaniach	podsumowują	działalność	
Ligi	jej	organizatorzy.	

Ogromnym	wsparciem	dla	wieloletniego	 isnienia	Ligi	były	na	pewno	
władze	samorządowe	powiatów,	miast	i	gmin,	w	których	odbywały	się	roz-
grywki	ligowe.	Samorządowcy	Ligę	wspierali	zarówno	organizacyjnie	jak	i	
�inansowo,	co	z	całą	pewnością	zapewniło	nieprzerwaną	 jej	działalność.	
Obiekty	 sportowe	 na	 rozgrywki	 udostępniali	 dyrektorzy	 wielu	 szkół	 w	
regionie.	 Liga	miała	 także	 swoich	 sprzymierzeńców	pośród	prywatnych	
sponsorów	i	duchownych.	Pozostaje	nic	innego	jak	przeczekać	ten	trudny	
czas	dla	siatkarzy	w	regionie	i	liczyć	na	to,	że	regionalny	ruch	siatkarski	się	
jeszcze	odrodzi	i	na	nowo	uruchomi	pokłady	sportowej	rywalizacji,	z	udzia-
łem	już	młodego	pokolenia.	Cicho	na	to	działacze	sportowi	liczą,	ale	czy	tak	
się	stanie,	czas	pokaże.	

OSP Grzegorz – za  atrakcje wodne dla dzieci oraz 
ognisko
OSP Kończewice – za atrakcje wodne dla dzieci
Sołtysa  Marcina Kannenberga – za ognisko dla dzieci 
w Kończewicach
Radnego Gminy Chełmża Janusza Iwańskiego – 
za słodycze dla dzieci
p. Aliny Kruk - Wałachowskiej – za słodkie wypieki 
dla dzieci, podczas pikniku indiańskiego w Brąchnówku
Sołtys p. Bożeny Insadowskiej i KGW Brąchnówko – 
za grilla dla dzieci 
LGD Ziemia Gotyku – za animacje dla dzieci
Anny Dabal, Natalii Marszałkowskiej, Ireny Adwent, 
Marii Burchardt, Sławomiry Śliwka, Krystyny Wolak,  
Sołtys Sołectwa Zelgno p. Stanisławie Stasieczek, 
KGW Zelgno, OSP Zelgno – za organizację atrakcji 
dla dzieci w Zelgnie
p. Radnej Gminy Chełmża Żanety Talarek – za słodycze 
i lody
p. Sołtys Karinie Stokłosa oraz Radzie Sołeckiej 
Kuczwał – za pomoc w organizacji oraz Sołectwu 
Kuczwały za zakup słodyczy oraz soczków. 
OSP Kuczwały – za przygotowanie ogniska. mamom 
za pomoc w upieczeniu kiełbasek dla swoich dzieci 
oraz anonimowemu sponsorowi za zakup pysznych 
lodów.
Podziękowania dla Sołtysa p. Wiesława Wójtowicza – 
za poczęstunek dla dzieci. 

ORGANIZATORZY ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU 
MEGA WAKACJI KIERUJĄ PODZIĘKOWANIA DLA:

MOJE	MEGA	WAKACJE	

K. Orłowska
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K. Orłowska

Dawny mieszkaniec Nawry p. Przemek 
Liczbik zajmuje się historią swojej rodzinnej 
miejscowości. Aktualnie poszukuje materia-
łów na temat Sługi Bożego ks. Henryka 
Szumana, który w latach 1920-1932 był 
nawrzańskim proboszczem.

Za	pośrednictwem	lokalnych	mediów	zwraca	
się	do	mieszkańców	Nawry	i	gminy,	aby	przejrzeli	
albumy	 rodzinne,	 które	 być	 może	 skrywają	
ciekawe		fotogra�ie	z	udziałem	śp.	Proboszcza.

Ksiądz	 prałat	 Henryk	 Szuman	 był	 znany	 z	
działalności	 społecznej	 nie	 tylko	 w	 naszych	
okolicach,	 ale	 i	 w	 całej	 Polsce.	 2	 października	
1939	 roku	 został	 rozstrzelany	w	Fordonie	 koło	
Bydgoszczy.	 Przed	 śmiercią	 wzniósł	 okrzyk:	
„Niech	żyje	Chrystus	Król.	Niech	żyje	Polska”.	

W	 2003	 roku	 rozpoczął	 się	 proces	 beaty�i-
kacyjny	–	uznania	księdza	Szumana	za	męczen-
nika	z	okresu	II	wojny	światowej.	

Pan	Przemek	pracuje	nad	publi-
kacją	o	nieżyjącym	Ks.	Proboszczu,	
a	dokładnie	fotoksiażką,	która	przy-
bliży	 jego	 postać.	 Istnieje	 szansa,	
że	wspomniana	publikacja	mogłaby	
być	 	dostępna	na	terenie	para�ii	już	
w	przyszłym	roku.	

Pan	 Przemek	 Liczbik	 jest	 nam	
już	znany	z	wcześniejszych	podob-
nych		fotoksiążek	o	dziejach	Nawry	i	
mieszkańcach.

Zachęcamy	 do	 włączenia	 się	
w	akcję	poszukiwania	starych	foto-
gra�ii,	 o	 które	 zwrócił	 się	 do	 nas	
autor	fotoksiążek	o	Nawrze.	

Na	 pewno	 warto	 mieć	 udział	
w	tak	cennym	wydawnictwie.

MATERIAŁY	POSZUKIWANE
Historie ludzi

Obraz	Para�ia	w	NawrzeKs.	prałat	Henryk	Szuman

RÓŻNE
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